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Lakiuudistus vastasi muuttuneisiin tarpeisiin
Uusi asunto-osakeyhtiölaki astui voimaan viime vuoden heinäkuussa. Lakiuudistuksen taustalla oli tarve ajanmukaistaa ja selkiyttää asunto-osakeyhtiömuotoisen asumisen käytäntöjä. Näkyvimmät muutokset koskevat taloyhtiöiden yhtiökokousmenettelyä sekä huoneistojen muutos- ja korjaustöitä. Vähitellen aletaan nähdä, kuinka uusi laki toimii käytännössä.
Kysymyksiä ja tiedotettavaa riittää edelleen. sivu 4

asunnon
turvallisuuden
perustana on
ajanmukainen
lukitus
Kesälomakauden alkaessa asunnon turvallisuuteen
on hyvä kiinnittää erityistä huomiota. Turvaykköset
Oy:n aluejohtaja Markku
Oinonen kehottaa hoitamaan lukitusasiat ajan tasalle, niin lomareissuille
voi lähteä turvallisin mielin. Turvaykköset on Suomen suurin lukitus- ja
turvallisuusalan toimija.
Myyrmäen Huolto tekee
säännöllistä yhteistyötä
yrityksen kanssa. sivu 6

isännöitsijä on
taloyhtiön asiantuntija
Myyrmäen Huollon isännöitsijät palvelevat taloyhtiöitä
ja niiden asukkaita monipuolisina asiantuntijoina.
Isännöitsijä Heidi Holo-

paisen työpäivät venyvät usein
pitkiksi, mutta vaihtelevuus tekee työstää mielenkiintoista. Hän
kannustaa nuoria alalle, joka kaipaa uusia osaajia. sivu 8
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>> Pääkirjoitus

Myyrmäen Huolto Oy

Suuri osa alueemme asuntoyhtiöistä alkaa olla siinä
iässä, että ne vaativat suurempaa rahallista panostusta korjaamiseen kuin aiemmin. Tiettyjen osien kuten julkisivujen ja putkistojen käyttöikä alkaa olla lopussa.
PTS-korjaussuunnitelma, jonka uusi asuntoyhtiölaki vaatii, on verrattavissa kalenteriin, johon merkitään ystävien merkkipäiviä. Korjaussuunnitelmassa
arvioidaan alustavasti, mitä korjaustoimenpiteitä talon eri-ikäisille osille ja järjestelmille pitää tehdä minäkin vuonna.
Käyttöikäarvio on kuitenkin vain paras mahdollinen arvio talon kunnosta ja korjaustarpeesta, joten korjauksiin ei kannata pelkästään sen
perusteella rynnätä.
Käyttöiän lähestyessä loppuaan kannatta teettää kuntoarvio ja hakea
oikea ajoitus korjaukselle. Ammattitaitoinen kuntoarvioija osaa antaa
myös tuleville korjauksille realistisen hintahaarukan.
Peruskorjauksen yhteydessä on hyvä mahdollisuus korjata talon energiatehokkuutta. Tästä taloyhtiö hyötyy monella tapaa. Tulevaa energian
kulutusta voidaan pienentää, valtiolta saadaan energia-avustus tehtävälle työlle sekä asuntojen käyttömukavuutta ja niiden arvoa nostetaan.
Korjaamisesta saadut hyödyt voidaan hukata helposti laiminlyömällä
kiinteistön laadukas hoito ja huolto. Suunnitelmallisuus on myös huoltotoiminnan kulmakivi. Tämän varmistamiseen huoltokirja on oivallinen
työkalu. Sen avulla saadaan kiinteistöpito suunnitelmalliseksi sekä vikaja korjaushistoria tallennettua.
Myyrmäen Huolto on tehnyt vuosia yhteistyötä usean eri yhtiön kanssa, jotka tekevät PTS-korjaussuunnitelmia ja kuntoarvioita. Voimme siis
suositella asiakkaillemme laadukkaimmat ja kokonaisedullisimmat yhteistyökumppanit.
Olemme hankkineet käyttöömme huoltokirjaohjelman, joka on osin
työkalumme työnohjauksessa, osin asiakkaittemme hallitusten ikkuna,
josta talon huolto- ja kunnossapitotapahtumia voidaan seurata.
Asunto on usein suurin rahallinen sijoituksemme ja omaisuutemme.
Sitä kannattaa jo tästäkin syystä hoitaa huolella.
Aurinkoista kesää alueemme asukkaille!

Myyrmäen Huolto Oy on palvellut asukkaita ja pitänyt huolta taloista Myyrmäen alueella jo yli 40 vuoden ajan. Yhtiön liiketoimintaalueet ovat alueellinen huoltotoimi, isännöinti
ja taloushallinto.
Myyrmäen Huolto perustettiin vuonna
1969 vastaamaan uuden ja kasvavan kaupunginosan kiinteistönhuoltotarpeisiin. 1970-luku oli alueella vilkasta rakentamisen aikaa ja
Myyrmäen Huollon henkilökunnan määrä
kasvoi nopeasti.
1980-luvulla yrityksen toimintoja ohjasi
ympäristön huomioiminen. Kerättiin paperia
ja kehitettiin viheralueiden hoito- ja kunnossapitosuunnitelma. 90-luvun uutena palveluna
tekninen yksikkö ryhtyi tarjoamaan asiakaskiinteistöille viherhoito- ja vihersuunnittelupalveluja, liitettiin taloyhtiöitä kaukovalvontaan ja uudistettiin sopimukset. 2000-luvulta
lähtien painopisteisiin on kuulunut alueen korjausrakentaminen.
Kehitämme toimintaamme aktiivisesti, konekantamme on modernia ja henkilöstömme
osaavaa. Toimimme arvojemme mukaisesti,
jotka ovat: Vuorovaikutus, palveluhalukkuus,
luotettavuus ja keskinäinen arvostus.
Palveluksessamme on noin 50 koulutettua
alan ammattilaista. Asiakkaitamme ovat Myyrmäen alueen yli 100 taloyhtiötä, yli 140 rakennusta ja noin 4500 asuinhuoneistoa. Liikevaihtomme on yli 3,1 miljoonaa euroa.
Yhtiön omistavat Myyrmäen alueen taloyhtiöt yhdessä. Siksi voimme tarjota asiakkaillemme laadukasta palvelua kilpailukykyiseen
hintaan.

Kuva Kari Hernberg

Suunnitelmallista huoltotoimintaa

Mika Lehtonen
toimitusjohtaja

Malkit väestönsuojelu ja paloturvallisuus.
Väestönsuojelu:
kartoitus
tarvikkeet
huolto
korjaus
asennus
tiiveyskokeet

www.malkit.fi

Paloturvallisuus:
sammuttimet ja suojakaapit, sekä niihin varaosat ja tarvikkeet
pelastussuunnitelmat ja paloturvakartoitukset kiinteistöihin
sammutintarkastukset ja huollot
savunpoistoluukkujen tarkastukset, huollot ja uudet järjestelmät
pikapalopostien tarkastukset, huollot ja varusteet
sammutuspeitteet, tulityöpeitteet ja paloluokitellut suojaverhot
poistumisopasteet ja paloalan opasteet
palovaroittimet, sähköverkkoon kytketyt järjestelmät
sertifioidut palokatkotuotteet

Tuotteiden lisäksi myös suunnittelu,
huolto ja asennuspalvelut.
Valikoimastamme löytyvät myös poistumistieopasteet
varoitus ja ohjekilvet, sekä
opasteet, erilaiset varoitusliikennemerkit ja alueopastekartat.

Tilauskeskus: puhelin 0207 480 701
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JJT-Rakennus Oy ~ Kokemusta 20 vuoden ajalta
*
*
*
*

Rakennustyöt
Märkätilakorjaukset
Puusepäntyöt
Pintakäsittelytyöt

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous

Ruutosuonpolku 9, 05100 Röykkä, gsm 0500 424 937 / Tommy Morelius
tommy.morelius22@jjt-rakennus.inet.fi, www.jjtrakennus.fi

>> Mielipide

Uusi asunto-osakeyhtiölaki työllistää hallitusta

K

un uusi asunto-osakeyhtiölaki tuli voimaan viime kesänä, se herätti paljon
keskustelua ja myös kritiikkiä, tulihan sekä isännöitsijälle että hallitukselle paljon
uusia asioita. Aluksi hallituksen oli tutustuttava uuteen tilanteeseen, siksi tilasimme
kaikille sen jäsenille vihkosen Asunto-osakeyhtiölaki pähkinänkuoressa.
Oli tärkeää tiedottaa myös
osakkeenomistajia asiasta, joten heille jaettiin vihkonen Talon vastuunjakotaulukko. Näin
kaikki saivat tietoa siitä, mikä
kuuluu osakkaan vastuulle ja
mikä taloyhtiölle.
Mielestäni hallitustyöskentely ei ole muuttunut uuden lain myötä, on vain tullut
lisää käsiteltäviä asioita. Uudessa laissa hallituksen tehtävänkuvauksessa on korostettu
rakennusten ylläpidon merkitystä. Meillä hallituksessa on
viisi silmäparia asioita tarkkailemassa. Taloyhtiön ja hallituksen kannalta olisi myös
hyvä, jos osakkaat kertoisivat
toiveistaan ja antaisivat rakentavia kommentteja.

U

utta ovat muun muassa
osakkaiden tekemät remontti-ilmoitukset, jotka käsitellään hallituksessa. Ennen
hallituksella oli oikeus seurata asukkaiden tekemiä korjauksia, nyt se on pakollista.
Remonttien ilmoitusvelvollisuus ja siitä aiheutuvat kustannukset puhuttivat kovasti
lain tullessa voimaan. Alussa

tus pitää parvekkeen seinät ja
lattian kunnossa sekä säästää
lämmityksessä.
Uutta pohdittavaa tuo
myös yhtiökokoukselle tehtävä talon viisivuotissuunnitelma. Mielestäni talon hallitus on pätevä tekemään sen,
koska se tuntee talon ja tietää, mitä remontteja siellä on
tehty. Aina voi käyttää myös

Ennen hallituksella oli oikeus seurata
”asukkaiden
tekemiä korjauksia,
nyt se on pakollista.
”
tuntui vallitsevan kaaos, kun
ei tiedetty, mitä pitäisi ilmoittaa. Näyttää siltä, että mielipiteet ovat nyt tasaantuneet,
on otettu käyttöön niin sanottu talonpoikaisjärki.
Uutuutena laissa on maininta osakkeenomistajan
kunnossapitovastuusta. Esimerkiksi parveke on lisätty
osakashallintaan, ja sen hoito
siirtyy osaksi osakkaalle. Toivoisin, että loputkin osakkaat
laittaisivat parvekelasit. Lasi-

M

onet osakkaat pelkäävät hallituksen jäsenyyden tuomaa vastuuta.
Sitä toki on, mutta hallituksessa pärjää kyllä, jos on asioista kiinnostunut ja haluaa
ottaa niistä selvää. Ei tarvitse olla joka alan asiantuntija. Tietenkin olisi hyvä löytää hallitukseen myös
henkilöitä, joilla olisi rakennusalan, juridiikan, kirjanpidon tai muun vastaavan
alan osaamista.
Ulla Kelo
hallituksen puheenjohtaja
As Oy Myyrinlehvä

asiantuntijoiden apua.
Hallitustyöskentelyssä on
ensiarvoisen tärkeää, että isännöitsijä on ammattitaitoinen ja että hänellä on
apunaan toimiston rakennustekninen, hallinnollisen
ja huoltopuolen osaaminen.
Hallituksen pitäisi kuitenkin
olla myös itse selvillä ainakin
siitä, mitkä tärkeimmät käytännön asiat ovat nyt muuttuneet.

Myyrmäen Huollon asiakaslehti 2/2011
Päätoimittaja Mika Lehtonen Toimituspäällikkö Anu Heikkinen,
anu.heikkinen@iki.fi Toimitusneuvosto Mika Lehtonen, Antti Kämäräinen, Heidi Holopainen, Elisa Komi, Anu Heikkinen, Liisi Koivu
Taitto Tiina Laino

Julkaisija Myyrmäen Huolto, Patotie 2, 01601 Vantaa
Puh. 09 530 6140 sähköposti: etunimi.sukunimi@myyrmaenhuolto.fi
www.myyrmaenhuolto.fi
Lähetä toimitukselle juttuideoita!
Seuraava Meidän Taloyhtiö -lehti ilmestyy syyskuussa.
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Lakiuudistus toi
tarpeellisia muutoksia
Uusi asunto-osakeyhtiölaki astui voimaan viime vuoden heinäkuussa.
Muutokset on otettu vastaan pääosin myönteisessä hengessä.

V

ajaa vuosi sitten voimaan tulleen uuden asunto-osakeyhtiölain tavoitteena oli lisätä
asunto-osakeyhtiömuotoisen
asumisen turvallisuutta ja tehokkuutta sekä kannustaa osakkaita pitämään
huolta huoneistoistaan. Muutoksilla haluttiin tehdä laki helppolukuisemmaksi maallikoille sekä selkeyttää päätöksentekoa.
– Kuluneen vuoden aikana on eletty siirtymäaikaa, ja vasta nyt aletaan
nähdä, kuinka laki käytännössä toimii.
Näyttää siltä, monessa kohdassa on onnistuttu, arvioi lakimies Elina Skarra
Kiinteistöliitosta.
Eniten lakiuudistus näkyy yhtiökokouskäytännöissä sekä remonttiasioissa.
Uusi laki on muuttanut muun muassa
yhtiökokousten koollekutsumis- ja pitoaikoja sekä tilintarkastuskäytäntöjä.
Uusi laki määrittelee entistä selkeämmin korjaus- ja muutostöiden pelisäännöt. Osakkaan ilmoitusvastuuta ja
taloyhtiön valvontavastuuta on täsmennetty. Myös taloyhtiön vastuu kunnossapitoselvitysten tekemisestä on määritelty tarkemmin.
– Vaikuttaa siltä, että tieto lakiuudistuksesta on kantautunut suurelle yleisölle hyvin. Kun on kyseessä lain kokonaisuudistus, opeteltavaa on kuitenkin
paljon ja moni haluaa varmistaa, mitä uusi laki missäkin asiassa edellyttää,
Skarra sanoo.

Selkeyttä ja ajanmukaisuutta
Lakiuudistukseen liittyvien kysymysten
tulva Kiinteistöliiton puhelinpalvelus-

tä aiheutuvan vesivahingon korvausvastuu ei kaadu osakkaan niskaan, Skarra toteaa.

Tiedotusta tarvitaan

Elina Skarra

sa on pikkuhiljaa laantumassa. Syksyllä kyseltiin remonteista, kevättalvella ja
keväällä yhtiökokouskäytännöistä.
Skarran mukaan lakiuudistus on
otettu vastaan keskimäärin positiivisesti. Monen mielestä uusi laki on selkeyttänyt käytäntöjä sekä tuonut tarpeellisia
ja ajanmukaisia muutoksia. Muutamat
selkeät puutteet saatiin korjattua lakitekstistä jo ennen lain voimaantuloa.
Kiinteistöliittoon on tullut jonkin
verran myös negatiivista palautetta
muun muassa siitä, että lakiuudistuksen myötä asunto-osakeyhtiöiden paperityöt ovat lisääntyneet.
– Useimmat kyllä ymmärtävät, että kauaskantoisesti ajatellen huolellisten dokumenttien laatiminen esimerkiksi remonteista kannattaa. Näin muun
muassa mahdollisesta remonttivirhees-

Myyrmäen Huollon isännöitsijä Martti Immonen kertoo, että siirtyminen uuteen asunto-osakeyhtiölakiin on käynyt
suhteellisen kivuttomasti.
– Toki asiakkaat kyselevät paljon
ja edelleen on runsaasti tiedotettavaa,
mutta ainakin useimmille näyttää olevan selvää, että muutoksia on tapahtunut, hän sanoo.
Immonen pitää lakiuudistusta erittäin tervetulleena. Hän uskoo, että
valtaosa osakkaistakin ymmärtää, että lakiuudistus on tehty helpottamaan
asioita eikä kenenkään kiusaksi. Tärkeintä hänestä on saada lain edellyttämät uudet käytännöt rutiininomaisiksi.
– Kun kaikki on paperilla, pystytään
seuraamaan paremmin, kuka remontin
on tehnyt ja mitä on tehty. Kun jokin
kohta huoneistossa pettää, voidaan arvioida, onko kyse normaalista kulumisesta vai työvirheestä.

Huolellisuutta ilmoituksiin
Eniten isännöitsijää työllistävät korjausja muutostyöilmoitukset. Immonen kehottaa osakkaita laatimaan ilmoitukset
mahdollisimman huolellisesti sekä hyvissä ajoin, mielellään jo neljä viikkoa
ennen työn alkua.
Ilmoituksesta tulee käydä selvästi ilmi, mitä tehdään, milloin ja missä, sekä
kuka työn tekee. Tärkeää on myös il-
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moittaa remontin valmistumisesta.
– Aina on parempi tehdä liiankin
tarkka ilmoitus kuin jättää tiedot vajaiksi. Neuvomme mielellämme ilmoitusasioissa. Teknisiltä isännöitsijöiltä
saa käytännön remonttityöhön liittyvää
opastusta, Immonen sanoo.
Isännöintialaa työllistää entistä
enemmän myös korjaus- ja muutostöiden valvonta. Käytännössä tämä johtuu
ilmoitusvelvollisuuden ja vastuuasioiden tiukentamisesta.
– Ilmoituksen tekeminen kannattaa.
Kun ryhdytään remontin tekoon, paperihommat ovat ylivoimaisesti pienin
vaiva, Immonen muistuttaa.

– uusi asunto-osakeyhtiölaki ei rajoita remonttien tekemistä, mutta edellyttää asianmukaisen
ilmoituksen tekemistä muutos- ja korjaustöistä, isännöitsijä Martti immonen sanoo.

Mikä muuttui?
• Osakkaan on ilmoitettava taloyhtiölle huoneistoremonteistaan
kirjallisesti etukäteen. Ilmoitus
on tehtävä muutos- ja kunnossapitotöistä, jotka voivat vaikuttaa
taloyhtiön tai toisen osakkeenomistajan vastuulla olevaan tilaan.
Käytännössä tämä tarkoittaa kylpyhuone- ja keittiöremontteja, hanan ja wc-istuimen vaihtamista sekä lattiamateriaalin vaihtamisesta.
Ilman ilmoitusta voi tehdä lähinnä
maalaus- ja tapetointitöitä.
• Taloyhtiöllä on oikeus valvoa osakkaan teettämää ja ilmoittamaa
muutos- ja kunnossapitotyötä. Taloyhtiöllä on myös velvollisuus ylläpitää rekisteriä huoneistoissa
tehtävistä korjaus- ja kunnossapitotoimenpiteistä.

• Yhtiökokous on pidettävä vuosittain kuuden kuukauden kuluessa
tilikauden päättymisestä. Kokouskutsut on lähetettävä kirjallisesti
jokaiselle osakkeenomistajalle aikaisintaan kaksi kuukautta ja vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.
• Alle 30 huoneiston taloyhtiöiden
on valittava toiminnantarkastaja,
ellei yhtiössä ole tilintarkastajaa.
Vähintään 30 huoneiston yhtiössä tulee puolestaan olla KHT- tai
HTM-tilintarkastaja.
• Taloyhtiön hallituksen on esitettävä jokaisessa varsinaisessa yhtiökokouksessa kirjallinen selvitys
viiden seuraavan vuoden korjaustarpeista. Selvityksen tulee perustua esimerkiksi kuntoarvioon tai
-todistukseen.

• Huoneistojen WC-istuimet ja niiden vesilaitteistot, vesihanat sekä
lämmitysjärjestelmät kuten sähköpatterit kuuluvat yhtiölle.
• Jälkikäteen asennettavien hissien
kustannukset jaetaan sen mukaan,
kuinka hissin arvioidaan vaikuttavan kunkin huoneiston arvoon.
Kustannukset jaetaan alhaalta ylöspäin niin, että ylempien kerrosten
asukkaat maksavat hissistä alempia
kerroksia enemmän.
• Lisätietoa uudesta asunto-osakeyhtiölaista saa osoitteesta www.taloyhtio.net/lakitieto/uusiasuntoosakeyhtiolaki.
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– Asunnon turvallisuus lähtee kunnollisesta peruslukituksesta, korostaa aluejohtaja Markku Oinonen Turvaykköset Oy:n Oulunkylän toimipisteestä.

Kunnon lukot
avainasemassa
Kesälomakausi lähenee, ja moni kaupunkiasunto jää
viikoiksi tyhjilleen asukkaiden lomamatkojen ja mökkireissujen ajaksi. On aika tarkistaa asunnon ja irtaimen
omaisuuden säilyminen tuvassa lukkojen takana.

A

luejohtaja Markku Oinonen
Turvaykköset Oy:n Oulunkylän toimipisteestä vahvistaa,
että asunnon turvallisuudesta
kannattaa nykypäivänä pitää huolta.
– Rikollisuus sekä asunto- ja kellarimurrot ovat lisääntyneet. Ihmiset ovat
eri tavalla kiinnostuneita lukitusasioista
kuin ennen, hän kertoo.
Turvaykköset on Suomen suurin lukitus- ja turvallisuusalan toimija, joka
edustaa vankkaa ammattitaitoa. Yrityksellä on yksitoista toimipaikkaa eri puolilla Suomea. Niistä kolme sijaitsee pääkaupunkiseudulla.
Oinonen on työskennellyt lukitusalalla yli kaksikymmentä vuotta. Hä-

nen mukaansa ala on muuttunut sinä aikana merkittävästi.
– Vielä 90-luvun alussa lukituksen
uusiminen koko kerrostalokiinteistöön
oli poikkeuksellista. Nyt se on enemmänkin sääntö, etenkin kun siirrytään
vanhentuneista lukkotyypeistä ajanmukaisiin malleihin esimerkiksi Abloyvaihtolukkopaketeilla.

Turvallisuus
ajan tasalle
Markku Oinonen muistuttaa, että asuntojen turvallisuus varmistetaan ennen
kaikkea hoitamalla lukitusasiat kuntoon.

Hänen mukaansa monessa kiinteistössä herätään pahimmillaan lukitusten uusimiseen siinä vaiheessa, kun oma
avain käy vahingossa naapurin asunnon
oveen. Etenkin isoissa kerrostaloissa virheen todennäköisyys kasvaa samaa tahtia kuin avaimet ja lukot kuluvat.
– Jos rapussa alkaa pyöriä usein tuntematonta väkeä, voi olla kyse lukituksen turvallisuusriskistä.
Asianmukaisen peruslukituksen lisäksi turvallisuutta parantavat varmuuslukot, saranatapit ja ovisilmä. Näin varustetusta ovesta kutsumattomat vieraat
eivät helpolla pääse sisälle.
– Alimmissa kerroksissa parvekkeen
ovien lukitukseen tulee suhtautua vakavasti. Varas ei läheskään aina tule etuovesta, Oinonen huomauttaa.
Oinonen suosittelee lukkojen vaihdon yhteydessä lisäpalveluna saatavaa
avainhallintapalvelua, joka varmistaa
sen, että sekä isännöitsijä että lukkoliike pystyvät valvomaan avainten ja niiden haltijoiden määrää tarkasti.
– Avainmaailma on muuttunut, ja
meilläkin käytetään pääsääntöisesti tehdassuojattuja avainmalleja, jotka ovat
huomattavasti varmempia kuin klassiset Abloy- ja ura-avaimet, joita kuka tahansa voi teettää lisää.
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Henkilöturvallisuus
on ykkösasia
Oinonen kehottaa valvomaan omassa asuintalossa lukituksen perusasioita,
kuten sitä, että myös kiinteistön yleisten
tilojen ovat lukittuvat moitteettomasti.
Niin ulko-oviin kuin kellareiden ja ullakoiden sekä varastotilojen oviin kannattaa kiinnittää huomiota.
– Säilytystilojen suojaaminen varkailta lähtee yleisestä lukituksesta. Riippulukko oman kanaverkkokopin ovessa
on lähinnä symbolinen suoja.
Kyse on myös paloturvallisuudesta.
Esimerkiksi kellaritilat on jaettu paloosastoihin, joiden välisten palo-ovien
tulee sulkeutua kunnolla.
– Nykyään yleisissä tiloissa on siirrytty pitkälti sähköisiin lukitusjärjestelmiin ja koodilukkoihin. Huomionarvoista on, että koodeja tulee vaihtaa
riittävän usein, Oinonen sanoo.
Lukituksen asiantuntija korostaa, et-

tä henkilöturvallisuus menee lukituksessa aina murtoturvallisuuden edelle.
Muun muassa 80-luvulla suositut kaksipesäiset lukot ovat turvallisuusriski, sillä ne voi säätää avattavaksi ainoastaan
avaimella myös sisältä päin.
Tulipalon tai muun vaaratilanteen
sattuessa ovi on aina saatava auki sisältä päin ilman avainta joko painikkeesta tai napista. Näin tulee olla myös varmuuslukoissa.
– Palovaroitin on jokaisen asunnon
ehdoton turvallisuusvaruste, Oinonen
muistuttaa.

naapuri on
paras vartija
Paitsi kunnon lukot, myös hyvät naapurit ja naapurisopu ovat Oinosen mukaan tarpeellinen turvallisuustekijä.
Mökille tai lomamatkalle lähtemisestä
kannattaa mainita naapurille, joka voi
pitää tyhjillään olevaa asuntoa silmällä.

Turvaykköset Oy
Liikevaihto: 20 miljoonaa euroa
Henkilöstö: 125
Perustamisvuosi: 2008
Kotipaikka: Espoo

– Hälytysjärjestelmiä ei kerrostaloihin juuri hankita, paitsi jos asunnossa
on erityisen arvokasta omaisuutta kuten taidetta.
Väliovi tulee jättää reissuun lähtiessä
auki, jotta postit mahtuvat luukusta sisään. Kukankastelijaa voi pyytää viipymään asunnossa hetken kauemminkin
kuin tarvittavat pari minuuttia. Avonaiset verhot ja kaihtimet viestittävät, että
asunnossa ollaan kotona.
– Pienillä asioilla on merkitystä. Tärkeintä on jättää koti asutun näköiseksi,
Oinonen sanoo.

Sinulla on kiinteistö.

Meillä on turvaratkaisu.
Turvaykkösiltä saat ammattitaitoisen palvelun, parhaat tuotteet ja pätevimmät ratkaisut kiinteistöjen
turva- ja lukitusjärjestelmiin. Hoidamme kaiken tarvitsemasi aina avaintenhallinnasta kameravalvontaan ja
oviautomatiikasta kulunvalvontaan.
Kokonaisvaltaista palvelua –
sinun ja kiinteistösi parhaaksi:
1
2
3
4

Kartoitamme tarpeesi
Suunnittelemme kokonaisratkaisun
Asennamme lukitus- ja turvajärjestelmät
Ylläpidämme ja huollamme

Ota yhteyttä – tehdään rakennuksestasi turvallinen.

www.turvaykkoset.fi
puh. 020 7800 200
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meidän taloyhtiö

>> henkilökunta esittäytyy

– Pyrin asiakaspalvelussa siihen, että käsillä oleva asia tulee molemmin puolin ymmärretyksi
ja ratkaisuihin päästään mahdollisimman hyvässä yhteisymmärryksessä, isännöitsijä Heidi
Holopainen sanoo.

Isännöitsijä Heidi Holopainen:

Ala tarvitsee
nuoria tekijöitä

K

un Heidi Holopainen oli pikkutyttö, hänen haaveinaan olivat tyypilliset pienten tyttöjen
toiveammatit, kuten kampaaja ja
sairaanhoitaja.
Holopaisesta ei tullut kumpaakaan. Hänestä tuli isännöitsijä.
– Ammattini ei varmaankaan ole
yleisimpien toiveammattien listalla.
Tuskin kovin moni lapsi tai nuori
edes tietää, mitä isännöitsijä tekee,
hän nauraa.
Holopainen suoritti isännöinnin
ammattitutkinnon vuonna 2003 ja
isännöitsijäkoulutukseen liittyvän
ITS-tutkinnon vuonna 2008. Hän on
työskennellyt Myyrmäen Huollossa
vuodesta 2006, ensin kiinteistösihteerinä ja sittemmin isännöitsijänä.
Holopaisen mukaan yksi isännöintialan suurimmista haasteista
on, kuinka saada nuoret kiinnostumaan isännöitsijän työstä. Hän näkee positiivisena merkkinä sen, että
ammattikouluissa ja ammattikorkeakoulutuissa on viime vuosina kehitetty isännöintikoulutusta.
– Alan työntekijäkunnan keski-

ikä alkaa olla aika korkea, ja lähivuosina eläkkeelle jäävien tilalle tarvitaan paljon uusia tekijöitä.

Itseoppineesta
asiantuntijapalveluksi
Takavuosina suuri osa isännöitsijöistä oli työssä oppineita, ja moni
hoiti tehtäviään sivutoimisesti. Vuosien varrella ala on kehittynyt, ja
tarjolla on monenlaista täydennyskoulutusta. Jatkuva tietojen päivit-

täminen on jopa välttämätöntä.
– Nykyään isännöitsijän hommissa ei
enää pärjää ilman asianmukaista koulutusta. Lakikin edellyttää alalta ammattimaisuutta, Holopainen sanoo.
Isännöitsijän tärkein tehtävä on johtaa
asunto-osakeyhtiötä hallituksen ja yhtiökokouksen päätösten mukaisesti sekä valvoa päätösten toteuttamista. Isännöitsijä
on myös asiantuntija, joka vastaa monenlaisiin osakkaiden ja asukkaiden kysymyksiin. Sähköpostiviestejä voi tulla sata päivässä, ja moni haluaa tavata isännöitsijän
henkilökohtaisestikin.
– Kuulosti kliseeltä tai ei, työni paras
puoli on ihmisläheisyys.

Monipuolisuus on
ilo ja haaste
Holopaisen mukaan isännöitsijän työ on
muuttumassa koko ajan haastavammaksi.
Uusia kysymyksiä Myyrmäen alueella tuovat muun muassa rakennuskannan iästä
johtuvat ylläpito- ja korjaustarpeet. Myös
asukkaiden ikääntyminen aiheuttaa muutostarpeita: on rakennettava hissejä ja saatava tilat esteettömiksi.
– Yksi iso haaste on myös kasvava monikulttuurisuus, isännöitsijä toteaa.
Holopainen pitää työtehtävien monipuolisuutta sekä työnsä parhaana puolena
että suurimpana haasteena. Tyypillistä työpäivää ei ole, sillä jokainen päivä on erilainen.
Jokin päivä voi kulua tiedotteiden kirjoittamiseen, remontti-ilmoitusten käsittelyyn sekä erilaisten käytännön asioiden
selvittelyyn. Jotkut päivät taas menevät aamusta iltaan palavereissa.
– Iltakokouksia on taloyhtiöissä paljon,
mikä tekee työstäni melko epäsäännöllistä.
Keväisin yhtiökokousten aikaan työviikot
venyvät jopa 50-tuntisiksi. Rentoutuminen
vapaa-ajalla on ihan ehdoton juttu.

Isännöinti-, kirjanpito- ja huoltotoimintaa
laadukkaasti alueellanne jo yli 40 vuoden ajan.
Myyrmäen Huolto Oy
Patotie 2, 01600 Vantaa, puh. 09 5306140, www.myyrmaenhuolto.fi

